U.A.T. COMUNA TOMEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1725 din 07.02.2020
(privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice,Dezvoltării și Administrației prin Compania
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții: ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” )

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Având în vedere :
-expunerea de motive cu nr. 1723 din 07.02.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, cu privire la necesitatea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”LUCRĂRI DE REABILITARE
A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”;
-referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub numărul 1724 din 07.02.2020,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, prin care se solicită Consiliului
Local al comunei Tomești aprobarea: predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:”LUCRĂRI DE REABILITARE
A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1725 din 07.02.2020 cu privire la aprobarea predării
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de
Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții:”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL
UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect iniţiat de primarul comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești
pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat;
În conformitate cu următoarele prevederi: Ordonanța Guvernului nr. 16 din 19.08.2014
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.”- S.A.; H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi, modificată de Hot.Guv. nr. 48 din 2007 privind atestarea
domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Iaşi(Anexa nr. 66); Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii; H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
General de Urbanism, modificată, completată şi republicată; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV a – Reţeaua de localităţi;
Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (d) şi ale alin. (7) lit. (m) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (g) și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației
prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a unui număr de 18
amplasamente terenuri, cu categoria de folosință drum, amplasamente situate în administrația
Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, în suprafață totală de 75.016 mp, identificate
potrivit cărților funciare:
•
•

•

•

Sat Vlădiceni:
- Str. Sfântul Nicolae - Carte funciară nr. 66205, nr. topo 66205, în suprafață de 12.227
mp;
Sat Goruni:
- Str. Boca Toader - Carte funciara nr. 66331, nr. topo 66331, în suprafață de 12.293 mp;
- Str. Codrului - Carte funciara nr. 66330, nr. topo 66330, în suprafață de 7.754 mp și Str.
Dealul Cucului - Carte funciara nr. 66361, nr. topo 66361, în suprafață de 2.048 mp;
Sat Tomești:
- Str. Zorilor - Carte funciara nr. 66181, nr. topo 66181, în suprafață de 4.217 mp;
- Str. Crucii - Carte funciara nr. 66184, nr. topo 66184, în suprafață de 4.130 mp;
- Str. Narciselor - Carte funciara nr. 66341, nr. topo 66341, în suprafață de 909 mp;
- Str. Brăduțului - Carte funciara nr. 66233, nr. topo 66233, în suprafață de 1.582 mp;
- Str. Crizantemelor - Carte funciara nr. 66274, nr. topo 66274, în suprafață de 2.994 mp;
Carte funciară 66229, nr. topo 66229, în suprafață de 844 mp;
- Str. Nucilor - Carte funciara nr. 66281, nr. topo 66281, în suprafață de 607 mp;
- Str.Pinilor - Carte funciara nr. 66370, nr. topo 66370, în suprafață de 8.903 mp;
Sat Chicerea:
- Str. Salcâmului - Carte funciara nr. 66187, nr. topo 66187, în suprafață de 2.227 mp;
- Str. Chicerea 2 - Carte funciara nr. 66217, nr. topo 66217, în suprafață de 3.661 mp;
- Str. Cireșului - Carte funciara nr. 66182, nr. topo 66182, în suprafață de 2.351 mp; Carte
funciară 66227, nr. topo 66227, în suprafață de 3.210 mp; Carte funciaară 66248, nr.
topo 66248, în suprafață de 1.113 mp;
- Str. Releu 3 - Carte funciara nr. 66353, nr. topo 66353, în suprafață de 3.946 mp;

Art.2. Consiliul Local al UAT Tomești, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele
de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
Art.3.Consiliul Local al UAT Tomești se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15
ani.
Art.4. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrări
finanțate de UAT Tomești în valoare de 152.500,00 lei fără TVA și 181.475,00 lei cu TVA.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Tomești, pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, Instituției Prefectului județului Iasi, pentru controlul legalității
actelor, altor instituții sau autorități publice implicate, persoane fizice, persoane juridice interesate,
respectiv C.N.I.
(2) De asemenea prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija
secretarului general al comunei prin afișare la sediul primăriei.
Adoptată azi: 10.02.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
PRIMAR,
Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general UAT,
Mancaș Gabriel
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